
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Щубровичькаr8.

Iлларiонова А.О

КП <Керуюча компанiя з обслуговуванItя житлового

фонду Оболонського району м. Ки€ва>>,
од-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра т.дiльницi IлларiоноваА.О.

з22.04.2020у по 2З.04.2
(дата початку огляду) (дата завершеппя огляry)

провела огJlяд жилого будинку за адресою: вул. Дубровицька.8 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 13709,7 кв. м,
кiлькiсть квартир - 2lб шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан жилого булинку та його прпбудинково[ терпторii:
fliд час проведеннJI огJIяду жилого булинку Ns 8 по вул. Дубровицька

комiсiя перевiрила стан Еес)пlих та огороджувЕlльЕих конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивЕi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ne

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

z
Фасади

В задовlльному стан1
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

потребутоть поточного ремонту
5 Пiдлога

потребуе поточIlого ремонту
6 Покрiвля Потребус поточного часткового

ремонту
7 Водостоки

В задовiльному стан



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребують капiтмьного ремонту
1,2,5,6 пiд.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують часткового поточного
ремонту

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе ремонту та вiдновлення
водопостачанЕjI

11 BiKHa
потребують замiни 1-б пiд.

|2 Щверi
В задовiльному cTaHi

Вхiднi групи
потребують поточного ремоЕту

|4 Козирки вхiдних груп
В задовiльному cTaHi

15 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Електрощитовi потребlтоть
капiтального ремонту

16 Лiфти (машиннi
примlщення, дверl Працюють в паспортЕому режимi

|7 Системи центрального
опалення потребують поточного ремонту

18 Системи гарячого
водопостачанюI потребують поточного ремонту

19 Системи холодного
водопостачання i канаrriзацii

В задовiльному cTaHi , потребlтоть
часткового ремонту

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове потребують ремоЕту

21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.

Щубровицька,8, та дитячий майданчик- задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно - лiтнiй перiод 2020 року.

(оцiнка технi*rого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMiciT: iнженер l-i категорii

майстер тех. дiльницi

,,Щата огляду (_ ) 202О р.

Их Сопрунець В.М

Iлларiонова А.О.

13

1l Сахно С.М.


